หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชีว้ ัดตามพันธกิจ
เป็นการวัดความส้าเร็จของการด้าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ซึง่ ตัวชีว้ ดั ดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์กับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทัง้ ตัววัดทีด่ ้าเนินการตามนโยบายและแผนของ
รัฐบาลทีก่ ้าหนดไว้ประจ้าปี และตัววัดร่วม ตัววัดด้านการด้าเนินการตามกฎหมาย และการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ประเด็น
1. ตัววัดตามภารกิจหลัก***

ที่

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

1 ความส้าเร็จของโครงการก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่น้าชายแดน

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2561

ผลการดาเนินงาน

จานวน(ตัวเลข)

หน่วยวัด

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

25

โครงการ

54

25

70

ผัง

72

70

80

ร้อยละ

80

80

501

แห่ง

353

อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
424 แห่ง ก่อสร่าง
แล้วเสร็จ 76 แห่ง

80

ร้อยละ

80

80

ระหว่างประเทศ

ตัวชี้วดั ของการบรรลุผลลัพธ์ตามพันธกิจหรือภารกิจของส่วนราชการตามที่
ระบุไว้ (Function base, Area base)

2 จ้านวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดท้าผังเมืองชุมชนและ
มีเอกสารประกอบการวางผัง

3
2. ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล
ตัวชี้วดั ของการบรรลุผลลัพธ์ตามนโยบายและแผนรัฐบาล (Agenda base)

3. การดาเนินการด้านกฎหมาย
ตัวชี้วดั ของการบรรลุผลการด้าเนินการด้านกฎหมาย

4. ตัววัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ ***

1
2
1
2
1 ร้อยละความส้าเร็จของการปฏิบตั ิตามยุทธศาสตร์ของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตัวชี้วดั ของการบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์

2 จ้านวนพืน้ ที่เมือง/ชุมชนที่รับการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ตามแผนยุทธศาสตร์กรมโยธาธิการและผังเมือง

3 ร้อยละของประชาชนในพืน้ ที่เมือง/ชุมชนได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานตามแผนยุทธศาสตร์ของกรม

5. การบรรลุตามยุทธศาสตร์อนื่ ๆ เช่นการบรรลุตัว
วัดร่วม การจัดอันดับ เป็นต้น
ตัวชี้วดั ของการบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ ตามนโยบายของส่วนราชการ
หรือของรัฐบาล เช่น ตัววัดร่วม ตัววัดที่แสดงถึงการปรับปรุงระดับในการ
จัดอันดับโดยองค์กรภายนอกประเทศในด้านต่าง ๆ เป็นต้น

1
2

หมายเหตุ : 1. ประเด็นทีม่ ี *** จ้าเป็นต้องมีตัวชีว้ ดั
2. แต่ละประเด็น สามารถก้าหนดตัวชีว้ ดั ได้ไม่เกิน 3 ตัวชีว้ ดั
3. รวมตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด ต้องได้ 5 ตัวชีว้ ดั

(กรณีค่าเป้าหมายเป็นค่าผกผัน
กรุณาตัวชีว้ ัดนั้น)

7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชีว้ ัดด้านผูร้ ับบริการ และประชาชน
เป็นการวัดผลด้านการให้ความสาคัญกับผูร้ ับการบริการ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจากการบริการส่วนราชการในด้านต่างๆ ได้แก่ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน การเติบโตของโครงการทีม่ งุ่ เน้นประโยชน์แก่กลุม่
ผูร้ ับบริการ การสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ
ประเด็น
1. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย***
ตัวชี้วดั ของการบรรลุผลลัพธ์ของความพึงพอใจของผู้รบั บริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บริการของส่วนราชการ

2. ผลของความผูกพันและการให้ความร่วมมือ ***
ตัวชี้วดั ที่แสดงออกถึงความผูกพันและการให้ความร่วมมือจากประชาชน
และผู้เข้ามารับการบริการจากส่วนราชการ

ที่

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2561

ผลการดาเนินงาน

จานวน(ตัวเลข)

หน่วยวัด

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

1 ร้อยละความไม่พงึ พอใจของการบริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

30

ร้อยละ

24.2

27.4

2 ร้อยละความพึงพอใจของการบริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

85

ร้อยละ

91.8

90.2

85

ร้อยละ

91.2

91

85

ร้อยละ

95.8

95

85

ร้อยละ

88.23

100

3
1 ร้อยละความพึงพอใจของผลสาเร็จที่ได้รับจากการร่วมมือใน
โครงการกาจัดผักตบชวา

2 ร้อยละความพึงพอใจของผลสาเร็จจากการทางานร่วมกันระหว่างประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐ

3. ผลการดาเนินการด้านโครงการประชารัฐ

1

ตัวชี้วดั ที่แสดงการบรรลุผลหรือความสาเร็จของการดาเนินการด้าน
โครงการประชารัฐ เช่น ยอดการจาหน่ายสินค้าภายใต้โครงการประชารัฐ

2

4. ผลจากการปรับเปลีย่ นด้านการบริการทีเ่ กิด
ประโยชน์ต่อผูร้ ับบริการทีส่ ามารถวัดผลได้

1

ตัวชี้วดั ที่สะท้อนถึงผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการ และนวัตกรรม
การบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รบั บริการที่สามารถวัดผลได้

2

5. การแก้ไขเรือ่ งร้องเรียน

1 ร้อยละของจานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขและยุติเรื่องของ

ตัวชี้วดั ที่สะท้อนถึงการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รบั การแก้ไขอย่างรวดเร็ว
และเกิดผล

ศูนย์ดารงธรรม

2

หมายเหตุ : 1. ประเด็นทีม่ ี *** จาเป็นต้องมีตัวชีว้ ดั
2. แต่ละประเด็น สามารถกาหนดตัวชีว้ ดั ได้ไม่เกิน 3 ตัวชีว้ ดั
3. รวมตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด ต้องได้ 5 ตัวชีว้ ดั

(กรณีค่าเป้าหมายเป็นค่าผกผัน
กรุณาตัวชี้วัดนั้น)

7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชีว้ ัดด้านการพัฒนาบุคลากร
เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการด้านการบริหารบุคคล การพัฒนา และการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรของส่วนราชการ เพือ่ ให้มีสมรรถนะสูง
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2561
ประเด็น
1. จานวนนวัตกรรมต่อบุคลากร ***

ที่

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

1 ร้อยละจานวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในเรื่องนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

ตัวชี้วดั ของการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากบุคลากรของส่วนราชการ

ผลการดาเนินงาน

จานวน(ตัวเลข)

หน่วยวัด

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ร้อยละ 20
ของบุคลากรทั้งหมด

ร้อยละ

20.82

13.43

80

คน

118

119

100

ร้อยละ

100

100

20

ร้อยละ

35.29

23.52

40

คนต่อปี งปม.

40

39

2
2. การเรียนรูแ้ ละผลการพัฒนา ***

1 จานวนบุคลากรที่ได้รับการสับเปลี่ยนงานเพือ่ การเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน

ตัวชี้วดั ของการเรียนรูแ้ ละผลการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ

2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนความรู้และทักษะตามภารกิจหลัก
3
3. ความก้าวหน้าและการก้าวขึน้ สูต่ าแหน่งตามแผน

1 ร้อยละความสาเร็จของบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนตาแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ

ตัวชี้วดั ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของบุคลากรและความก้าวขึ้นสู่ตาแหน่ง
ตามแผน

2 จานวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมในการเตรียมความพร้อมเพือ่ การ
ก้าวขึน้ สู่ตาแหน่งที่สูงขึน้

4. จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ให้ไปร่วมในภาคี
เครือข่ายภายนอกทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ

1

ตัวชี้วดั ที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการที่ได้รบั การแต่งตั้งให้ไปร่วมใน
ภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ

2

5. จานวนบุคลากรทีอ่ าสาสมัครในโครงการที่
ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน

1

ตัวชี้วดั ที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการไปเป็นอาสาสมัครในโครงการที่
ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน

2

หมายเหตุ : 1. ประเด็นทีม่ ี *** จาเป็นต้องมีตัวชีว้ ดั
2. แต่ละประเด็น สามารถกาหนดตัวชีว้ ดั ได้ไม่เกิน 3 ตัวชีว้ ดั
3. รวมตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด ต้องได้ 5 ตัวชีว้ ดั

(กรณีค่าเป้าหมายเป็นค่าผกผัน
กรุณาตัวชีว้ ัดนั้น)

7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชีว้ ัดด้านการเป็นต้นแบบ
เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นแบบอย่างทีด่ ีหรือการเป็นต้นแบบของผูบ้ ริหารและบุคลากรของส่วนราชการ
ประเด็น
1. จานวนรางวัลทีไ่ ด้รับจาก
ภายนอก ***
ตัวชี้วดั ที่แสดงถึงสาเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการที่ได้รบั รางวัล
จากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงความสาเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ

2. จานวน Best practice ***

ที่

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2561

ผลการดาเนินงาน

จานวน(ตัวเลข)

หน่วยวัด

พ.ศ. 2560

1

รางวัล

1

1

รางวัล

1

3 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายกสภาวิศวกร

1

รางวัล

1

1 รางวัลเลิศรัฐ ประจาปี พ.ศ.2561 รางวัลชมเชยประเภทรางวัล

1

รางวัล

1

1

รางวัล

1 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจาปี 2560 รางวัลประสิทธิภาพด้านการ
บริหารจัดการดีเด่น จากกรมบัญชีกลาง

2 รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ ประเภท ตึกอาคาร Friendly Design
จากมูลนิธอิ ารยสถาปัตย์เพือ่ คนทั้งมวล

สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) โครงการจัดรูป
ที่ดินเพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ จังหวัดจันทบุรี

ตัวชี้วดั ที่แสดงถึงสาเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการที่เป็น Best
practice

2
3. จานวนรางวัลทีไ่ ด้รับจากหน่วยงานระดับกรม/
ระดับกระทรวง
ตัวชี้วดั ที่แสดงถึงสาเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการ ได้แก่
- รางวัลระดับกรม เป็นรางวัลที่ส่วนราชการระดับกรมมอบให้
หน่วยงานย่อยในสังกัด
- รางวัลระดับกระทรวง เป็นรางวัลที่มอบให้กบั ส่วนราชการระดับกรมใน
สังกัด

พ.ศ. 2561

1 รางวัลประกาศเกียรติคุณสาหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการและ
เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ ผ่านระบบสืบค้น (NGIS Portal)

2
3

4. การจัดอันดับในระดับนานาชาติ

1

ตัวชี้วดั ที่แสดงถึงสาเร็จของการแข่งขัน โดยได้รบั การจัดอันดับในระดับ
นานาชาติ

2

5. จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รับการยกย่องจากภายนอก

1

ตัวชี้วดั ที่แสดงถึงสาเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการ โดยมี
บุคลากรของตนเองได้รบั การยกย่องจากภายนอก

2

หมายเหตุ : 1. ประเด็นทีม่ ี *** จาเป็นต้องมีตัวชีว้ ดั
2. แต่ละประเด็น สามารถกาหนดตัวชีว้ ดั ได้ไม่เกิน 3 ตัวชีว้ ดั
3. รวมตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด ต้องได้ 5 ตัวชีว้ ดั

1

(กรณีค่าเป้าหมายเป็นค่าผกผัน
กรุณาตัวชีว้ ัดนั้น)

7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชีว้ ัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิง่ แวดล้อม
เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการในด้านต่างๆ ทีน่ อกจากจะบรรลุเป้าหมายของการดาเนินการแล้วยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิง่ แวดล้อม ของพืน้ ทีแ่ ละประเทศ
ประเด็น
1. การบรรลุผลของตัววัดร่วม (กระบวนการที่
ดาเนินการข้ามหลายหน่วยงาน) ***
ตัวชี้วดั ของการบรรลุผลลัพธ์การบรรลุผลของตัววัดร่วม ในการมี
กระบวนการที่ดาเนินการข้ามหลายหน่วยงานของส่วนราชการ (Area
base)

2. ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการทีม่ ีต่อ
ด้านเศรษฐกิจ

ที่

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

1 ตัวชี้วดั แผนบูรณาการ "จานวนพืน้ ที่ที่พฒั นาตามศักยภาพของพืน้ ที่และ

ผลการดาเนินงาน

จานวน(ตัวเลข)

หน่วยวัด

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

99

แห่ง

76

99

157

ผัง

0

187

5,500

อาคาร

5,590

5,650

คุณภาพชีวติ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ "

2
3
1 ตัวชี้วดั แผนบูรณาการ "จานวนการจัดทาฐานข้อมูลดิจทิ ัลด้านการผังเมือง "

ตัวชี้วดั ที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ

2

3. ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการทีม่ ีต่อ
ด้านสังคม

1 ตัวชี้วดั "จานวนอาคารราชการที่ได้รับการตรวจสอบ "

ตัวชี้วดั ที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านสังคม

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2561

2
3

4. ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการทีม่ ีต่อ
ด้านสาธารณสุข

1

ตัวชี้วดั ที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข

2

5. ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการทีม่ ีต่อ
ด้านสิง่ แวดล้อม

1 ตัวชี้วดั "จานวนการให้บริการด้านช่างและกากับดูแลอาคาร "

1350

แห่ง

1368

1355

2 ตัวชี้วดั "จานวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้าที่ได้รับการกาจัด "

954,000

ตัน

946,094

880,507

ตัวชี้วดั ที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : 1. ประเด็นทีม่ ี *** จาเป็นต้องมีตัวชีว้ ดั
2. แต่ละประเด็น สามารถกาหนดตัวชีว้ ดั ได้ไม่เกิน 3 ตัวชีว้ ดั
3. รวมตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด ต้องได้ 5 ตัวชีว้ ดั

(กรณีค่าเป้าหมายเป็นค่าผกผัน
กรุณาตัวชีว้ ัดนั้น)

7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชีว้ ัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ
เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการเพือ่ การลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ
ประเด็น
1. การลดต้นทุน (ทัง้ ในระดับกระบวนการทีเ่ กิดจาก
การปรับปรุงงาน และการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้)
***
ตัวชี้วดั ของการลดต้นทุนทั้งในระดับกระบวนการอันเกิดจากการปรับปรุง
งาน และการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพือ่ ลดต้นทุนในการทางาน

ที่

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

1 จานวนการใช้กระดาษ Reuse และการใช้ระบบสารสนเทศแทน

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2561

ผลการดาเนินงาน

จานวน(ตัวเลข)

หน่วยวัด

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

398,204

แผ่น

236,228

466,161

10

ร้อยละ

5.44

12.7

100

ร้อยละ

3.1

100

80

ร้อยละ

51.5

78.8

80

ร้อยละ

100

100

การใช้กระดาษ ตามกิจกรรมการลดใช้กระดาษ

2 ร้อยละการประหยัดงบประมาณการจัดซื้อกระดาษลดลงตามเป้าหมาย
ที่กาหนด (2,599,688 บาท)

3
2. จานวนนวัตกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ
ตัวชี้วดั ของนวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนการ

3. ผลการปรับปรุงจากการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ***

1
2
1 ร้อยละของหน่วยงานส่วนกลางที่ใช้งานระบบใบลาอิเล็คทรอนิกส์แทน
ระบบการลาด้วยกระดาษ

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ของการปรับปรุงกระบวนการ และการบริการจากการใช้
ดิจิทัลเทคโนโลยี ทั้งทางตรงและทางอ้อม

2
3
4. ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัย
พิบัติต่างๆ
ตัวชี้วดั ที่แสดงถึงประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่างๆ

5. นวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฏระเบียบ
และกฎหมาย
ตัวชี้วดั ของนวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย

1 ร้อยละของเครื่องแม่ขา่ ยคอมพิวเตอร์ (Server) ที่ได้รับการสารองข้อมูล
(Backup)

2 ร้อยละของระบบสารสนเทศที่สาคัญใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
1
2

หมายเหตุ : 1. ประเด็นทีม่ ี *** จาเป็นต้องมีตัวชีว้ ดั
2. แต่ละประเด็น สามารถกาหนดตัวชีว้ ดั ได้ไม่เกิน 3 ตัวชีว้ ดั
3. รวมตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด ต้องได้ 5 ตัวชีว้ ดั

(กรณีค่าเป้าหมายเป็นค่าผกผัน
กรุณาตัวชีว้ ัดนั้น)

